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Kritische kanttekeningen bij Richtlijn 2012/29/EU

Tomas Königs, Sohail Wahedi en Tjalling Waterbolk1

De Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van 

slachtoffers van strafbare feiten biedt een hoge mate van bescherming aan bijzonder kwetsbare slachtoffers 

zoals kinderen, bijvoorbeeld waar het nodig is dat zij ondervraagd worden of moeten getuigen. Het is echter 

de vraag of de wijze waarop de Richtlijn deze bescherming biedt aan kindslachtoffers te verenigen is met het 

recht van de verdachte op een eerlijk proces.

1. Inleiding
Het concept van een Unie als een gezamenlijke ‘area of 
freedom, security and justice’ biedt sinds haar verankering 
in het Verdrag van Amsterdam een fundamenteel legitie-
me basis voor de ‘Europeanisering’ van het nationaal straf- 
en strafprocesrecht.2 Gebaseerd op dit concept maakt de 
Europese wetgever in toenemende mate gebruik van 
 verschillende rechtsinstrumenten om het recht op een 
aantal terreinen te harmoniseren. Zo ook de recentelijk 
aangenomen Richtlijn ‘tot vaststelling van minimumnor-
men voor de rechten, de ondersteuning en de bescher-
ming van slachtoffers van strafbare feiten’.3 Andere 
 harmonisatievoorstellen die tot stand zijn gekomen op 
basis van dit concept beogen ondermeer een versterking 
van de positie van de verdachte4 en een nauwere justitiële 
en politiële samenwerking tussen de lidstaten.5 Deze voor-

stellen bevestigen dat de invulling van het strafrecht en 
het strafprocesrecht, niet langer een exclusieve verant-
woordelijkheid is van de nationale lidstaten.6 Deze bewe-
ging hoeft als zodanig niet als problematisch te worden 
ervaren.7 Zeker niet wanneer harmonisatie van regelge-
ving ertoe zal leiden dat in dit geval de slachtoffers van 
misdrijven effectief gebruik kunnen maken van de rech-
ten die hun toekomen.

Afgezien echter van de kritiek van notoire euroscep-
tici, is de ‘Europeanisering’ van het recht bepaald niet 
onproblematisch als deze in strijd komt met de meest 
fundamentele beginselen van het Europees recht. Deze 
beginselen zijn onder meer neergelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 
Handvest), dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon als primaire bron van Unierecht geldt.8 
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Richtlijn 2012/29/EU (hierna: de Richtlijn) is in dit licht 
niet onproblematisch. Zo is het maar zeer de vraag of de 
wijze waarop de Richtlijn bescherming biedt aan kind-
slachtoffers die deelnemen aan het strafproces, te vereni-
gen is met het recht van de verdachte op een eerlijk 
 proces, naar mag worden aangenomen een structuurbe-
ginsel van ons strafprocesrecht. De beantwoording van 
deze vraag geschiedt als volgt. Eerst wordt ingegaan op 
een aantal kenmerkende verschillen tussen de Richtlijn 
en haar voorganger, het Kaderbesluit. De mogelijk directe 
werking van deze Richtlijn komt hierna aan de orde. Geke-
ken wordt naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) met betrekking tot 
het Kaderbesluit. De hiervoor genoemde bescherming van 
kindslachtoffers wordt beoordeeld in het licht van het 
Handvest en de ontwikkelde jurisprudentie van het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) 
met betrekking tot het recht van de verdachte op een eer-
lijk proces. Deze bijdrage wordt afgerond met enkele 
slotopmerkingen.

2. ‘The forgotten figure’ in het Kaderbesluit 
en de Richtlijn
Het slachtoffer. In toenemende mate wordt er aandacht 
besteed aan de positie van dit ‘forgotten figure’ van het 
strafproces.9 Waar de Minister van Justitie aan het begin 
van de eeuwwisseling de Tweede Kamer nog voorhield dat 
‘het strafrecht niet dient ter bescherming van het slacht-

offer, maar ter bescherming van het algemeen belang’ en 
dat als uitgangspunt geldt ‘dat het OM beslist over vervol-
ging en de rechter over de bestraffing’, waait thans een 
heel andere wind door het parlementaire debat betreffen-
de de positie van het slachtoffer in het strafproces.10 Je 
zou bijna kunnen spreken van een heuse storm. Terwijl in 
het verleden geprobeerd is om het slachtoffer zoveel 
mogelijk buiten het strafproces te houden, ligt thans de 
nadruk op een versterking van diens positie.11 Zeker als 
het gaat om de bescherming van kwetsbare slachtoffers 
van misdrijven die deelnemen aan het strafproces.12

De groeiende aandacht voor de positie van slachtoffers 
in het strafrecht is niet alleen een ontwikkeling die zich 
afspeelt op nationaal niveau, maar eerder een internationa-
le, die in den gronde rust op de werkelijkheid na de Eerste 
en de Tweede Wereldoorlog. Op internationaal niveau is 
sindsdien een aantal initiatieven tot stand gekomen om de 
positie van slachtoffers te versterken. Soortgelijke ‘soft law’ 
initiatieven zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
door de Raad van Europa ook op Europees niveau geno-
men.13 De voorstellen van de laatste jaren die in EU-verband 
tot stand zijn gekomen, hebben een meer dwingend karak-
ter voor de lidstaten.14 In deze bijdrage treden wij niet in de 
nuances tussen de verschillende Europese initiatieven die 
reeds op het gebied van slachtofferbescherming tot stand 
zijn gekomen. Relevant voor deze bijdrage zijn de grote 

inhoudelijke verschillen die bestaan tussen de Richtlijn en 
haar voorganger, het nogal bekritiseerde en karig geïmple-
menteerd Kaderbesluit.15 Deze verschillen zijn vooral van 
belang om vast te stellen of aan de bepalingen van de 
 voorliggende Richtlijn een directe werking toekomt.

Het eerste wat opvalt, is dat de Richtlijn in vergelij-
king met haar voorganger groter van omvang is en haar 
bepalingen veel gedetailleerder zijn. Dit kan er op wijzen 
dat de politieke bereidheid voor de harmonisatie van dit 
onderwerp op Europees niveau onder de lidstaten groter 
is geweest, dan die ten tijde van het Kaderbesluit. Wat 
voorts opvalt en niet onvermeld mag blijven is de uitbrei-
ding van de reikwijdte van het begrip ‘slachtoffer’ onder 
de Richtlijn. Thans worden de ‘familieleden van een per-
soon wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is door 
een strafbaar feit en die schade hebben geleden als gevolg 
van [dat overlijden]’ ook aangemerkt als slachtoffers.16 De 
Richtlijn bevat 32 artikelen, verspreid over 6 hoofdstuk-
ken die soms een uitbreiding zijn van de bepalingen uit 
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het Kaderbesluit. Waar het Kaderbesluit in enkele bepalin-
gen aandacht besteedde aan de bescherming van (kwets-
bare) slachtoffers die al dan niet deelnemen aan de straf-
procedure, wijdt de Richtlijn een geheel eigen hoofdstuk 
hieraan, met zeer gedetailleerde bepalingen.17

Anders dan het Kaderbesluit, dat de bescherming van 
(kwetsbare) slachtoffers in een bepaling regelde, bevat 
Hoofdstuk 4 van de Richtlijn een aantal bepalingen die 
beogen bescherming te bieden aan slachtoffers, al dan niet 
diegenen met eigen behoeften.18 Lidstaten moeten voorko-
men dat het horen van slachtoffers, nadat zij aangifte heb-
ben gedaan, onnodige vertraging oploopt.19 Voorts regelt de 
Richtlijn in twee afzonderlijke bepalingen de wijze waarop 
bescherming toekomt aan slachtoffers met specifieke 
behoeften die deelnemen aan de strafprocedure. Denk hier-
bij aan kindslachtoffers die als getuigen optreden.20 Het 
Kaderbesluit regelde slechts dat kwetsbare slachtoffers in 
bescherming genomen moeten worden tegen de gevolgen 
van hun eigen verklaringen ter terechtzitting.21 De opname 
van deze bepaling in de Richtlijn lijkt, zoals eerder opge-
merkt, te wringen met het Handvest en de jurisprudentie 
van het EHRM. Bovendien valt niet uit te sluiten dat deze 
bepaling directe werking heeft in het nationaal recht.

3. De Richtlijn en haar mogelijk directe 
 werking
Het uitgangspunt van deze Richtlijn is dat slachtoffers 
van misdrijven moeten kunnen vertrouwen op een aantal 
minimumstandaarden, waar deze slachtoffers zich ook 
bevinden binnen de EU.22 De Richtlijn biedt een hoge 
mate van bescherming aan bijzonder kwetsbare slachtof-
fers, zoals kinderen, 23 bijvoorbeeld waar het nodig is dat 
zij worden ondervraagd of moeten getuigen.24 Van de 
 lidstaten wordt gevraagd in ieder specifiek geval een indi-
viduele afweging te maken om de meest geschikte 
beschermende maatregelen te nemen, waarbij steeds het 
belang van het kind voorop dient te staan. Voorbeelden 

van dergelijke maatregelen zijn opgenomen in art. 23 en 
24 van de onderhavige Richtlijn. Onze aandacht gaat voor-
al uit naar art. 24 van deze Richtlijn, waarin ondermeer is 
opgenomen dat gedurende het strafrechtelijk onderzoek, 
de opsporingsautoriteiten van elke ondervraging van 
kindslachtoffers een audiovisuele opname mogen maken 
die in de strafprocedure als bewijs mag worden gebruikt.25 
Deze bepaling lijkt op gespannen voet te staan met het 
recht van de verdachte om belastende getuigen te onder-
vragen. Het dient te worden benadrukt dat de preambule 
van de Richtlijn zonder meer stelt dat de neergelegde 
rechten geen afbreuk mogen doen aan de rechten van de 
verdachte.26 Dat geldt in het bijzonder voor de bescher-
mende maatregelen die in art. 23 en 24 zijn opgenomen.27 
Opmerkelijk is wel dat de tekst van art. 24 geen bepalin-
gen bevat betreffende het recht van de verdachte op een 
eerlijk proces. Dit roept de vraag op of art. 24 te verenigen 
valt met het recht op een eerlijk proces. Voor de beant-
woording van deze vraag zal allereerst moeten worden 
gekeken naar het Handvest van de grondrechten van de 
EU, zo volgt uit de preambule van de Richtlijn.28 Ten twee-
de moet de jurisprudentie van het HvJ EU met betrekking 
tot het Kaderbesluit in ogenschouw worden genomen, 
aangezien de Richtlijn bedoeld is als vervanging en uit-
breiding van dat Kaderbesluit.29 Het HvJ EU heeft overwo-
gen dat slachtoffers een hoge mate van bescherming toe-
komt.30 Dat geldt in het bijzonder wanneer de slachtoffers 
kinderen zijn.31 Lidstaten zijn verplicht om voor deze 
groep slachtoffers beschermende maatregelen te nemen.32 
Het is echter vaste jurisprudentie van het HvJ EU dat bij 
de interpretatie van het Kaderbesluit fundamentele rech-
ten in aanmerking dienen te worden genomen, waaronder 
het recht op een eerlijk proces, zoals dat is neergelegd in 
art. 6 EVRM.33 Hoewel in de literatuur lange tijd is aange-
nomen dat het HvJ EU in zijn algemeenheid het recht op 
een eerlijk proces laat prevaleren boven de rechten van 
slachtoffers, lijkt de EU-wetgever met deze Richtlijn het 
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omgekeerde te doen.34 Gezien het belang van het recht op 
een eerlijk proces, dient art. 24 van de Richtlijn kritisch te 
worden bezien in het licht van de hierboven geschetste 
normkaders, het Handvest en het EVRM.

Alvorens hierover uit te wijden, is het nog van 
belang het verschil in juridische status tussen de Richtlijn 
en het Kaderbesluit te benadrukken. Sinds de invoering 
van het Verdrag van Lissabon beschikt de EU over uitge-
breidere bevoegdheden met betrekking tot het strafrecht 
dan voorheen.35 Zo is de EU bevoegd om Richtlijnen aan 
te nemen die zien op de rechten van slachtoffers.36

Uitgangspunt van het Unierecht is dat dit voorrang 
heeft op het nationaal recht. Richtlijnbepalingen kunnen 
directe werking hebben. Aldus kan het EU-recht doorwer-
ken in het nationaal strafrecht, in een fase waarin het EU-
recht niet tijdig of onvoldoende is geïmplementeerd in 
het nationaal recht.37 Directe werking was niet mogelijk 
voor de bepalingen uit een Kaderbesluit. De lidstaten zijn 
verplicht om de Richtlijnen tijdig en correct te implemen-
teren. Wanneer zij dit nalaten, geldt ten aanzien van 
Richtlijnbepalingen die onvoorwaardelijk en voldoende 
nauwkeurig zijn bepaald en die geen beoordelingsruimte 
overlaten aan de lidstaten, dat individuen deze bepalin-
gen kunnen inroepen tegenover de staat. Om vast te stel-
len of de betreffende bepaling voldoende nauwkeurig is, 
dient de wijze waarop de bepaling is geformuleerd in aan-
merking te worden genomen. De bepaling heeft een 
onvoorwaardelijk karakter indien geen verdere maatrege-
len ter implementatie van de bepaling zijn vereist om de 
doelstellingen van die bepaling te realiseren.38 De vraag of 
aan deze criteria is voldaan, laat zich lastig voorspellen 
omdat deze nauw samenhangt met de bijzondere omstan-
digheden van het geval.39 Het is echter niet ondenkbaar 
dat slachtoffers zich direct op art. 24 kunnen beroepen. 
Daarom noopt het te meer om rechtszekerheid te schep-
pen omtrent de rechten van de verdachte.

4. Het Handvest als primair rechtsbron en de 
Richtlijn
Hoewel fundamentele rechten en hun bescherming aanvan-
kelijk geen onderdeel uitmaakten van het institutioneel 
kader van de voorgangers van de EU,40 hebben deze rechten 
zich in de loop der jaren binnen de EU nader ontwikkeld. 
Het HvJ EU heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ont-
wikkeling van deze rechten. Dit Hof oordeelde in 1969 dat 
‘fundamentele rechten van de mens (…) besloten liggen in 
de algemene beginselen van gemeenschapsrecht, waarvan 
het Hof de eerbiediging verzekert’.41 Deze uitspraak markeer-
de een belangrijk keerpunt. De instituties van de EU dien-
den voortaan fundamentele rechten als basis voor hun 
functioneren te beschouwen.42 Een aantal jaren later oor-
deelde het Hof dat ‘de eerbiediging der grondrechten een 
bestanddeel uitmaakt van de algemene rechtsbeginselen 
welker eerbiediging door het Hof van Justitie wordt verze-

kerd [en] dat de handhaving dezer rechten (…), in het kader 
van het communautaire bestel en van de doelstellingen der 
gemeenschap moet worden verzekerd’.43 Sindsdien heeft het 
Hof steeds aangenomen dat fundamentele rechten de basis 
vormen van het institutioneel kader van de EU en haar 
voorgangers. Deze zienswijze resulteerde in de codificatie 
van deze rechten op EU-niveau. In december 2000 nam het 
Europees Parlement het Handvest aan, dat aanvankelijk niet-
bindend van aard was. De totstandkoming van dit Handvest 
lag besloten in de gedachte dat de bescherming van funda-
mentele rechten onmisbaar is voor het functioneren van de 
EU.44 Het Handvest bevat net als het EVRM verschillende 
fundamentele rechten, die als primair Unierecht gelden en 
die sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
een bindend karakter hebben. De reikwijdte van deze rech-
ten is dezelfde als de rechten die zijn neergelegd in het 
EVRM.45 Dit betekent dat de mate van bescherming van de 
fundamentele rechten onder het ‘Handvest-regiem’ niet 
lager zal zijn dan de bescherming die het EHRM biedt aan 
individuen. De vraag of art. 24 van de Richtlijn verenigbaar 
is met het Handvest dient derhalve te worden beantwoord 
in het licht van de jurisprudentie van het EHRM.46 

5. ‘Sole and decisive’. Het EVRM en de 
 Richtlijn
Hoewel het EVRM geen bepalingen bevat die rechten toe-
kennen aan slachtoffers van misdrijven, die al dan niet 
deelnemen aan strafprocedures, is er binnen de jurispru-
dentie van het EHRM aandacht besteed aan de positie van 
slachtoffers. Het EHRM bevestigde voor het eerst in het 
arrest Doorson dat wanneer het recht op een eerlijk proces 
in het geding is, het Hof niet alleen de belangen van de ver-
dachte in aanmerking neemt, maar ook die van getuigen of 
slachtoffers.47 Blijkens de jurisprudentie van het EHRM, is 
dit Hof zeer terughoudend in het maken van uitzonderin-
gen op art. 6 EVRM. Uitgangspunt blijft dat een verdachte 
in het kader van zijn recht op een eerlijk proces de moge-
lijkheid moet krijgen om getuigen te ondervragen. De 
 verdediging moet daarom de mogelijkheid krijgen om 
getuigenverklaringen ter discussie te stellen.48 Uitzonderin-
gen hierop zijn mogelijk, zolang de feitenrechter ter com-
pensatie van verdedigingsrechten maatregelen treft om 
tegenwicht te bieden aan de ‘handicaps’ van de verdedi-
ging. Zo overweegt het Hof dat in zedenzaken het recht van 
het slachtoffer op eerbiediging van zijn persoonlijke levens-
sfeer in aanmerking genomen dient te worden bij de beant-
woording van de vraag of de verdachte een eerlijk proces 
heeft gehad. In zulke gevallen kunnen lidstaten in het 
belang van het slachtoffer beschermende maatregelen 
t reffen, zolang deze maatregelen verenigbaar zijn met een 
behoorlijke en effectieve uitoefening van de verdedigings-
rechten.49 Anders bestaat het gevaar dat de bewezenverkla-
ring ‘to a decisive extent’ gebaseerd wordt op verklaringen 
die niet betwist zijn door de verdediging en waar de verde-
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diging ook geen aanvullende vragen heeft kunnen stellen 
aan de getuige.50 Als de verdediging geen mogelijkheden 
heeft gehad om de betrouwbaarheid van belastende verkla-
ringen ter discussie te stellen, zal het Hof geneigd zijn een 
schending aan te nemen van het recht van de verdachte op 
een eerlijk proces.51 Zeker wanneer die verklaringen als 
enig bewijs dienen voor de schuldvraag van de verdachte. 
Het Hof viel tot voor kort daarom terug op de zogeheten 
‘sole or decisive rule’. Deze houdt ondermeer in dat het 
recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van zijn 
proces is geschonden, indien hij niet de gelegenheid heeft 
gehad om de belastende getuige te ondervragen en de 
betrouwbaarheid van diens verklaringen, die het enige 
bewijs vormen omtrent de schuld van de verdachte, ter dis-
cussie te stellen.52 In Al-Khawaja & Tahery is het Hof afge-
weken van dit uitgangspunt.53 Doorslaggevend voor het 
Hof is de vraag of het proces in zijn geheel beschouwd eer-
lijk is verlopen. Deze wat vage formulering is door het 
EHRM in het arrest Al-Khawaja & Tahery nader uitgewerkt 
in een model, dat als hulpmiddel kan worden gebruikt om 
de eerlijkheid van het proces vast te stellen.54 Eerst wordt 
gekeken in hoeverre het noodzakelijk is om een verklaring 
toe te laten als bewijs. Dit omvat tevens de vraag of er een 
goede reden is voor de afwezigheid van de getuige.55 Hierna 
komt de vraag aan de orde of de verklaring het enige of 
beslissende bewijs is dat ten grondslag ligt aan de veroor-
deling. Indien dit het geval is moeten sterkere ‘counterba-
lancing’ factoren aanwezig zijn om het proces in zijn 
geheel als eerlijk te laten verlopen. Zo niet, dan ligt deze 
drempel lager. Beoordeeld moet worden of er voldoende 
‘counterbalancing’ factoren zijn, nu de verdediging niet in 
de gelegenheid is gesteld om een afwezige getuige te 
ondervragen in een eerder stadium.

Ondanks een gebrek aan expliciete slachtofferbescher-
ming binnen het EVRM, houdt het EHRM wel degelijk reke-
ning met de soms buitengewoon precaire situatie waarin 
sommige slachtoffers, zoals kindslachtoffers, zich bevinden. 
Dit betekent niet dat het Hof een schending van het recht 
op een eerlijk proces zal toestaan. Het Hof overweegt enkel 
dat een schending van het recht van de verdediging om 
getuigen te ondervragen niet in alle gevallen hoeft te leiden 
tot een schending van het recht op een eerlijk proces. 
Belangrijk is dat het proces in zijn geheel genomen eerlijk is 
verlopen, waarbij betekenis toekomt aan de mate waarin 
verdedigingsrechten behoorlijk en effectief zijn uitgeoefend.

6. Wanneer zijn de rapen gaar?
Het recht dat aan kindslachtoffers toekomt om buiten de 
rechtszaal verklaringen en getuigenissen af te leggen die als 
bewijs gebruikt kunnen worden, is niet op voorhand verenig-
baar met het recht van de verdachte op een eerlijk proces. 
Deze botsing van twee belangen die tegenover elkaar lijken 
te staan, treedt nog meer op de voorgrond als de onderhavi-
ge bepaling directe werking zal hebben. Dan zijn de spreek-
woordelijke rapen goed gaar. In dat geval zouden kindslacht-
offers met een beroep op de alles behalve vage bepalingen 
van de Richtlijn verklaringen kunnen afleggen buiten de 
rechtszaal, die als belastend bewijs aan de verdachte kunnen 
worden tegengeworpen. Of de verdediging hierbij aanwezig 
kan zijn, valt niet op te maken uit de tekst van de Richtlijn. 
Daar is de Richtlijn opvallend stil over. Ook zwijgt de Richt-
lijn in alle talen over de wijze waarop de verdediging gecom-
penseerd dient te worden, indien zij niet de mogelijkheid 
krijgt om haar rechten behoorlijk en effectief uit te oefenen. 
Met andere woorden: de hierboven besproken ‘counterbalan-
cing’ factoren zijn ver te zoeken in deze Richtlijn.

De vraag doet zich daarom voor hoe de nationale 
wetgever deze opmerkelijke bepaling uit de Richtlijn kan 
implementeren in het nationaal recht, zodat de rechten 
van de verdachte op een eerlijke behandeling van zijn pro-
ces gewaarborgd blijven? De wetgever zal er verstandig 
aan doen om bij de implementatie van deze Richtlijn en 
in bijzonder bij die van art. 24, een aantal ‘counterbalan-
cing factors’ in aanmerking te nemen die inmiddels onder-
deel uitmaken van de vaste jurisprudentie van het EHRM 
in verband met art. 6 EVRM. Opname van deze factoren in 
de wet, maakt de kans groter dat het Hof geen schending 
aanneemt van art. 6 EVRM. Aldus komt de regeling ook 
niet in strijd met het Handvest.

Nu de Richtlijn nauwelijks interesse lijkt te hebben in 
de gevolgen van haar bepalingen voor het recht van de ver-
dachte op een eerlijk proces, kunnen wij niet anders conclu-
deren dan dat de inspanningen van de Europese wetgever 
zich uitsluitend hebben beperkt tot het beschermen van 
slachtoffers. Dat deze bescherming op gespannen staat met 
de rechten van de verdachte op – in ieder geval – een eerlijk 
proces, lijkt door de Europese wetgever te zijn genegeerd, zo 
niet gebagatelliseerd. Een omissie die nog hersteld kan wor-
den op nationaal niveau. Of dat ook zal gebeuren is nu aan 
de wetgever die de richtlijn op nationaal niveau implemen-
teert. Kortom, de wetgever is aan zet.  
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